
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy
ul. Duboisa 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZEREMCHA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659237

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Duboisa 14

1.5.2.) Miejscowość: Czeremcha

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-240

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czeremcha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.czeremcha.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy
ul. Duboisa 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-474cae6e-9c4b-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-21

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061842 z dnia 2021-05-21

2021-05-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
,,Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.1
Efektywny system gospodarowania odpadami, Nr Projektu RPO.06.01.00-20-0026/19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031989/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GGiOŚ.271.3.2021.ES

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wyposażenia kontenera na odpady niebezpieczne Ekoskład (pojemnik na zużyte
akumulatory, pojemnik na zużyte źródła światła, pojemnik na zużyte baterie, pojemnik na
przeterminowane lekarstwa, 4 beczki o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów, 4 beczki o
pojemności nie mniejszej niż 60 litrów, 4 beczki o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów), 20
skrzyniopalet, 50 zasobników typu BIG-BAG, 10 regałów magazynowych, 10 regałów na
tekstylia – stojaków, 20 skrzyniopalet przemysłowych, 10 europalet pełnych, 10 europalet
tłoczonych

4.5.3.) Główny kod CPV: 44614300-0 - Zestawy pojemników do przechowywania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44143000-4 - Palety

4.5.5.) Wartość części: 38330 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wagi platformowej, wózka paletowego, wózka paletowego z wagą, rębaka do gałęzi, 2
stołów warsztatowych, 2 wózków narzędziowych, 3 kompletów narzędzi ręcznych, 2 wiertarko-
wkrętarek akumulatorowych, 2 wiertarek udarowych, nożyc elektrycznych do blach, szlifierki
prostej, 3 szlifierek kątowych akumulatorowych, piły taśmowej do metalu, 3 odkurzaczy
przemysłowych, 2 pistoletów do klejenia, 2 opalarek, zestawu półautomatu spawalniczego

4.5.3.) Główny kod CPV: 43312200-5 - Rębarki
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34912000-3 - Wózki bagażowe

39151200-7 - Stoły robocze

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42662000-4 - Sprzęt spawalniczy

44511000-5 - Narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 74898 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68880

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68880

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68880

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU TOREX Włodzimierz
Łysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 470608418

7.3.3) Ulica: Bojerowa 5

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68880,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego
oferta była jedyną ofertą złożoną w zakresie przedmiotowej części zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97938,75

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97938,75

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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